
JAARVERSLAG van het jaar 2022 van de afdelinq De Bilt, Bilthoven, Huis ter Heide e.o. 
van de K.M.T.P./ Groei & Bloei. 
Ingevolge artikel 8 lid 3 van de statuten van de vereniging geeft het bestuur met dit verslag 
een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de verschillende commissies aan het 
einde van het verslagjaar 2022 en een overzicht van de activiteiten in het 99e jaar van haar 
bestaan. 
 
Na twee jaar waarin Corona een belemmerende invloed had op de activiteiten van de afdeling 
kon, na het afgelasten van de januari-lezing, tot ons grote genoegen alle latere bijeenkomsten 
en andere activiteiten van 2022 weer normaal georganiseerd worden.  
 
SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN COMMISSIES 
BESTUUR 
Ellen van de Vrugt voorzitter 
Sylvia Bontan-Lablans  vicevoorzitter  
Joke Schreuder-Borkent    secretaris en penningmeester 
Anja Couwenbergh    ledenadministratie  
Elly van de Wiel-van Kemenade    lezingen ledenavonden 
Coby van Spengen       barcommissie     
 
EXCURSIECOMMISSIE 
Sylvia Bontan - Lablans, Stance van Leeuwen 
REDACTIE INFOBLAD: 
Elly van de Wiel-van Kemenade en Joke Schreuder-Borkent  
KASCOMMISSIE 
dhr. H. van de Wiel (3e jaar) en mw. C. Roelofsen-van Eijl (2e jaar), mw. C. van Leeuwen (1e jaar) 
OPEN TUINENCOMMISSIE 
Anja Couwenbergh en Rian van der Staaij-van de Pol 
BARCOMMISSIE: Coby van Spengen 
WEBSITE en Nieuwsbrief: Joke Schreuder-Borkent 
PR en Markten en Cursussen/workshops: vacatures 

 
LEDENBESTAND van onze afdeling 
Per 1 januari 2022 bedroeg het aantal leden 255 en per 1 januari 2023 is dit 227(-28!). 
Dit betekent dat de groei van het ledental in 2021 (+25) helaas in 2022 volledig teniet is 
gedaan.  

 
AVONDEN VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN (aantal aanwezigen) 
De Januarilezing ging vanwege corona niet door  
 
1 Februari Henny van der Wilt: de schoonheid van de lente (44) 
1 Maart Paul Machielsen: Sissinghurst (44) 
5 April Sonja Paauw en Bianca: voorjaars-paasdemonstratie (30) 
3 Mei Niek Roozen: Floriade 2022 (41) 
7 Juni Margareth Hop: Klimplanten (40) 
6 September Evert Ruiter: vlinders en libellen (35) 
4  Oktober Hans van Horssen: van de hak op de tak (37) 
1 November Els de Weijer: de geschiedenis van de tuinarchitectuur (38) 
13 December Sonja en Bianca: kerstdemonstratie (38) 
 
BESTUURS- EN COMMISSIE ACTIVITEITEN 
Het bestuur kwam in 2022 tienmaal bijeen. Er was op 8 oktober een Besturendag van de 
landelijke Groei&Bloei op de Floriade, welke door Coby, Anja en Joke werd bijgewoond. Er 
vonden twee Rayon Utrecht bijeenkomsten plaats op 30 april en 7 oktober, waarbij Ellen en 
Joke, cq Anja en Joke aanwezig waren.  
 



 
OPEN TUINEN 
Afgelopen zomer konden we op 4 verschillende zaterdagen 10 open tuinen in onze afdeling 
bezoeken. Deze tuinen hebben meer dan 350 bezoekers ontvangen, die genoten van al het 
moois en de diversiteit.  
 
EXCURSIES 
20 april ochtendexcursie Sypesteyn: 18 deelnemers  
25 mei Gardenista (samen met afd Utrecht en Zeist)  41 deelnemers 
2 juli Dagtocht Zuid Holland: 37 deelnemers 
15 september Nardinclant Laren 12 deelnemers 
 
CURSUSSEN EN WORKSHOPS 
11 april: voorjaarskrans maken: deze ging niet door (slechts 3 aanmeldingen) 
17 november Bloembollenmand maken bij Abbing 5 deelnemers De Bilt + 5 van afd. Utrecht 
 
VOORJAARSWEEKEND-TUINPLEZIER! dit evenement werd verplaatst naar 11-12 juni. 
Henri en Joke zitten in het organiserend comité, Ellen, Elly en Anja waren vrijwilliger.  
 
PLANTENBEURS  16 april: de plantjesmarkt vond dit jaar weer ‘gewoon’ plaats bij WVT. Er 
werden heel veel eenjarigen verkocht, na twee jaar Corona was het weer een plantjesmarkt 
als vanouds. 
 
JUMELAGETUIN: vanaf 2020 was er reeds contact met de Jumelagecommissie De Bilt-
Coesfeld over ontwerp en aanleg van een ‘jumelagetuin’ rechts voor Jagtlust. Deze tuin is in 
het voorjaar 2022 aangelegd. De aanleg- en onderhoudscommissie telt veel G&B-ers van onze 
afdeling. Op 6 juni werd de tuin officieel geopend door burgemeester Potters in aanwezigheid 
van een delegatie uit Coesfeld, waaronder de oud-burgemeester, die een kunstwerk aanbood. 
Dit was tevoren geplaatst in de jumelagetuin zodat het op 6 juni kon worden onthuld. Onze 
G&B-afdeling heeft ter gelegenheid van het komende 100-jarig bestaan een tuinbank 
aangeboden, die officieel in 2023 zal worden ‘geopend’.   
 
MARKTEN – PR: Onze afdeling was aanwezig op de open dag van de moestuin van 
Eyckenstein en Agnes Kruiden op 14 mei, tijdens de week van de duurzaamheid op 8 oktober 
in Westbroek en op de Biltse streekmarkt op 14 oktober.  
 

Infoblad 
In 2022 ontvingen de leden 5 edities van het Infoblad. 3 edities vóór en  2 ná de 
zomervakantie. Elly van de Wiel is de redacteur van het Infoblad. Tussentijds ontvingen de 
leden met een ons bekend emailadres 14 Nieuwsbrieven van onze afdeling met reminders en 
tussentijdse aanvullingen of wijzigingen. Joke Schreuder is de redacteur van de 
Nieuwsbrieven. 

 
WEBSITE www.bilt.groei.nl 
Op de website vindt u het meest actuele overzicht van de activiteiten van onze afdeling. U kunt 
hier foto’s bekijken, maar ook het Infoblad (mocht u het onverhoopt niet op tijd ontvangen 
hebben). Verder vindt u hier de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering (behalve 
de financiële stukken, die u per email ontvangt). 

 
EMAIL info@bilt.groei.nl 
Heeft u uw emailadres nog niet doorgegeven: geef het - liefst per email - door! Ook kunt u altijd 
op ledenavonden uw emailadres (of een verandering daarin!) doorgeven aan de secretaris. 
                                
Namens het bestuur, 
Joke Schreuder-Borkent, secretaris  
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